
Již podruhé vyhlásila Pardubická krajská rada osob se zdravotním 
postižením Cenu hejtmana za činnost ve prospěch osob se zdra- 
votním postižením. Jak je zřejmé z názvu, existuje úzká součinnost 
s Pardubickým krajem; nominace můžete podávat do 20. září.

Do Duhového křídla 2013 se můžete zapojit nominací jak profe-
sionálů, tak dobrovolníků, kteří pomáhají lidem s postižením. Tu 
může podat fyzická i právnická osoba. Nominační formuláře jsou 
ke stažení na webové adrese www.duhovenoviny.cz, lze je vy- 
zvednout i v sídle Pardubické krajské rady osob se zdravotním 
postižením. Vyplněné formuláře odešlete na e-mail pardubice@ 
nrzp.cz nebo poštou na adresu NRZP ČR, Erno Košťála 1013, 
530 12 Pardubice. 

Vítězové převezmou ocenění 31. října v Kosatci.                    (fr)

Opět „duhová“ cena hejtmana

Už třetím rokem se v Pardu- 
bickém kraji konají burzy filan- 
tropie. Pořádá je Koalice nevlá- 
dek Pardubicka. Jde o vhodný 
způsob propojování komerční- 
ho sektoru s neziskovým: díky 
vzniklým partnerstvím se daří 
finančně podporovat kvalitní  
projekty.

Kandidáty z přihlášených aktivit 
a záměrů vybírají tradiční do- 
nátoři, například firmy Elektrárny 
Opatovice, eBrana, Iveco, a ta- 
ké veřejnost. Lidé o nich mohli 
hlasovat v květnu na interne-
tu: z každého okresu poslali do 
pomyslného finále, jímž je samot- 
ná burza filantropie, jeden pro- 
jekt.

V červnu se konaly burzy v Par-
dubicích a Chrudimi. Další se  
uskuteční 16. října v Ústí nad Or- 
licí, 24. října v Litomyšli a 26. lis-
topadu v Letohradě. Všechna fi-
nále slibují zajímavou podívanou, 
protože o tom, jak budou peníze 
rozděleny, rozhoduje i přesvědči- 
vá „obhajoba“ zástupců vybraných 
projektů.

Pardubický kraj může inspiro-
vat lidi z neziskovek a úředníky  
v ostatních regionech, kde zatím  
nic podobného neexistuje. Dosa-
vadní zkušenosti s burzami jsou 
totiž veskrze kladné. Přesvědčte 
se o tom na podzim na vlastní  
oči! Vstup na burzy je zdarma. 
Aktuální informace lze získat na 
telefonu 774 412 876.            (pel)
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Paralympiáda
je velkou 
výzvou,
říká Tomáš Zelenka,
manažer sledge hokeje

Úžasný výkon
nevidomého
sportovce
Jan Říha uběhl poprvé
100kilometrovou trasu 

Projekt 
Turistika 
pro všechny
Možnost navrhovat
vozíčkářské trasy trvá

Hlavní partneři:

Druhé narozeniny Kosatce

Integrační centrum sociálních aktivit, které vyrostlo ve 
Sladkovského ulici na místě bývalých Východočes-
kých tiskáren, oslavilo na začátku září druhé naroze- 
niny. České abilympijské asociaci (CAA), které zaří-
zení patří, se podařilo za tuto dobu obohatit všechny 
svoje aktivity a přidala další pestrou nabídku. Pra-
videlné návštěvníky si našla populární tréninková 
kavárna U tiskaře Brixe, rozjely se výtvarná, truhlář- 
ská a šicí dílna, jejich výrobky lze koupit v recepci.  
Tréninková restaurace nabízí obědy nejen pracovní- 
kům CAA, své první obyvatele měly tréninkové byty. 
V posledních dvou ročnících zde udělala velice zda-
řilou společenskou tečku abilympiáda. 

V Kosatci, jak všichni moderní budovu nazývají, 
se uskutečnila celá řada zajímavých akcí nejen pro 
handicapované, ale i širokou veřejnost – několik  
z nich zachycují i naše fotografie. 

Vedení CAA má další plány na vylepšení interiéru  
i exteriéru, jedním z prvních kroků byla rekonstruk- 
ce zahrady.                                                               (fr)

Zejména sociálním službám se 
věnuje tým expertů, který začal 
pracovat od srpna. Měl by vytvořit 
Národní plán sociálních služeb  
a bude poradním orgánem minis- 
terstva práce a sociálních věcí 
(MPSV). 

Kromě sociálních služeb se má  
zabývat i aktuálními sociálními té- 
maty a také opatřeními na pod- 
poru zaměstnanosti, včetně mož- 
nosti financování z Evropské unie. 
MPSV a zástupci krajů se shodli,  
že prvním úkolem bude příprava 
bezpečného přechodu financová- 

ní sociálních služeb ze státu na 
kraje. U něj se vláda nedávno 
shodla, že se musí o rok odložit. 
Počítá s tím vládní novela záko- 
na č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, která je nyní v Posla- 
necké sněmovně.

 Společným výstupem expertní-
ho týmu by měla být také příprava 
Národního plánu sociálních slu-
žeb. Jako jeden z nelegislativních 
úkolů vlády by měl vzniknout do 
konce roku 2014.  

Štěpánka Filipová, 
tisková mluvčí MPSV

Inspirace z Pardubického kraje: 
burzy filantropie

Experti vytvoří 
Národní plán sociálních služeb

Mezi hosty při oslavách 1. výročí byl i lanškrounský 
farář Zbigniew Czendlik, který si prohlédl dílny.

Klub Lvíček nabízí mimo pravidelných schůzek i řadu 
aktivit, na jejichž přípravě se podílejí samotní účast-
níci – osoby s různým zdravotním postižením.

Jan Hutař z Národní rady osob se zdravotním po- 
stižením ČR (druhý zprava) informoval v lednu 2012 
o změnách v sociální oblasti. 

Živo bylo na letošním březnovém velikonočním tržení.

Při workshopu etnovaření, který se uskutečnil loni  
v září, pronikali účastníci do tajů asijské kuchyně. 



Pozornost si zaslouží dlouhodobý 
projekt, který ukazuje, jak mohou 
lidé ovlivňovat blízkou budouc-
nost. Už samotný název Měníme 
věci kolem nás napovídá, že bez 
aktivního přístupu k okolí se nic 
k lepšímu nezmění. Pouliční hu-
dební festival, prohlídka města  
s architektem, oslava dobrovolnic-
tví, fair trade snídaně, motýlí den 
pro děti a rodiče... To jsou na- 
mátkou některé akce, které už  
se pod hlavičkou projektu usku- 
tečnily v Praze, Brně, Ústí nad  
Labem, Olomouci nebo České  
Skalici. Vždy jim předcházel work-
shop, kde si účastníci sami zvoli-
li vhodný způsob, jak aktivizovat 
veřejnost.

Zapojit se můžou lidé z kterého-
koli místa v naší zemi. Úředníci, 
lidé z neziskovek i podnikatelé, 
kterým není lhostejné, kde a jak  
žijí. Všichni, kdo chtějí rozhýbat  
dění ve svém městě, obci či ulici.

Například brněnský Bronx, jak se 
přezdívá Bratislavské ulici a oko- 
lí, v červnu oživil pouliční sociál-
ně-kulturní Ghettofest. „Tato kdysi 
honosná čtvrť blízko centra je za- 
sažená několikanásobným vysíd-
lením. Nejprve Židů, poté Něm-
ců. Pak se v ní objevili Romové, 

kteří do Brna přišli za prací ze 
Slovenska. A vzniklo ghetto čí- 
tající několik tisíc lidí,“ vysvětlila  
Miriam Vránová ze sdružení Spi- 
ralis, které projekt Měníme věci 
kolem nás řídí. Nápaditý festival 
přilákal skoro dva tisíce Čechů  
a Romů.

Chcete i vy změnit své okolí, ale 
sami si na to netroufáte? Pak 
se podívejte na stránky www.
pridamse.info nebo  www.facebook.
com/MenimeVeciKolemNas, kde 
jsou zveřejněny potřebné infor- 
mace. Na dotazy ochotně odpoví  
Miriam Vránová na telefonech 730 
517 835 a 734 156 585 nebo na 
e-mailu vranovam@spiralis-os.cz.                 

                                              (pel)

Nejbližší podzimní akce
● 18. září, Liberec: 
místní ochotníci čtou pacientům nemocnice.
● 28. září, Česká Skalice, vila Čerych: 
vernisáž výstavy fotografií z natáčení  
filmu Václava Havla Odcházení.
● 11. října, Praha, Národní technická knihovna: 
konference Měníme věci kolem nás  
aneb Budoucnost občanské společnosti
(bezbariérový vstup zajištěn).

Mediální partneři:
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Nejen o bývalém premiérovi 
aneb Co dokáže výhodná židle

Občanské sdružení Spiralis ve spolu- 
práci s Centrem kompetencí pořádá  
ojedinělý zkušenostní kurz Překážka  
je příležitost. Je určen pro osamělé ro- 
diče s dítětem do 15 let věku, kteří se 
rozhodli pracovat na svém rozvoji. 
Vzdělávací program jim pomáhá obje- 
vit vnitřní zdroje pomocí unikátní švý-
carské metody CHQ. Lidé s posíleným 
vědomím vlastní hodnoty a kvalitami, 
které mohou nabídnout na trhu prá-
ce, mají prokazatelně větší šanci na 
úspěch.

Zájemce musí mít trvalé či přechod- 
né bydliště v Praze. Půlroční kurz, který 
se koná v hlavním městě v bezba- 
riérovém prostředí, je spolufinancován  
z fondů Evropské unie a díky tomu je 
ZDARMA. Nejbližší turnus začne na 
konci října, další na jaře 2014. Hlídání 
dětí a drobné občerstvení zajištěno.  
Další informace najdete a přihlásit se 
můžete do 30. září na stránkách www.
spiralis-os.cz. Pro dotazy je určen tele-
fon 734 156 585.                             

(pel)

PRaNýř a CHVálíř 
Jany Hrdé

Od léta roku 2000, kdy vyšel Abilympijský zpravodaj popr- 
vé, dostáváte, vážení a milí čtenáři, toto periodikum zaměřené 
na život osob se zdravotním postižením stále zdarma.
Zadarmo ale samozřejmě není ani zpracování, ani distribuce,  
náklady přitom průběžně narůstají. Obliba Zpravodaje je pro 
Českou abilympijskou asociaci (CAA) závazkem vydávat ho 
i nadále, protože informací závažného i oddechovějšího cha- 
rakteru není nikdy dost…
Proto uvítáme každou korunu, kterou se rozhodnete podpořit 
vydávání Abilympijského zpravodaje. Za všechny příspěvky 
předem děkujeme.                                                                          (r)

MožNé ZPůSoby PodPory – 
Veřejná sbírka Kapka vody pro Kosatec

bezhotovostní převod na účet
2 Číslo účtu/Kód banky: 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511

Poštovní poukázka A
2	 Adresa majitele účtu: Česká abilympijská asociace, o.s., 
 Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
2 Ve prospěch účtu (Číslo účtu)/Kód banky: 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511

dMS (cena: 30 Kč, CAA obdrží 27 Kč) 
2 Text: DMS KOSATEC 
2 Telefonní číslo: 87 777

Lidé se zdravotním postižením a jejich organi-
zace ve východních Čechách mají nový zdroj in- 
formací. Na stránkách www.duhovenoviny.cz se 
dozvědí o všem, co se jich týká a co se aktu- 
álně děje v Pardubickém a Královéhradeckém 
kraji. Sami se také mohou zapojit do jejich tvor- 
by tím, že napíší a pošlou nějaký příspěvek.
„Hledali jsme název, který je výstižný, optimistický 
a zároveň symbolizuje pestrost obsahu. Duho- 
vé noviny kromě článků a tiskových zpráv uve-
řejňují i různé pozvánky a odkazy na poradny či 
na možnosti vzdělávání a zaměstnání,“ vysvětlu- 
je autorka nápadu Radka Konečná, pardubická  
koordinátorka Národní rady osob se zdravotním 
postižením. Logo vytvořil administrátor a redak-
tor zmíněných stránek, vozíčkář Leoš Kroužel. 
„Barvy mají naznačovat tematickou různorodost 
novin,“ říká o svém dílku.
Své příspěvky, podněty či tipy na zajímavé člán-
ky posílejte na redakční e-mail, který je uveden 
v Duhových novinách v sekci Jak publikovat. 

(pel)

Jak být profesně 
úspěšná s dítětem 

a bez partnera

Východočeši s postižením mají 
internetové Duhové noviny

Nebuďte pasivní, změňte své okolí!

Kdepak ospalá doba ve znamení dovolených! Zaměstnanci minister- 
stva práce měli v létě napilno. Po pádu kabinetu Petra Nečase 
totiž dostal úřad nového šéfa, který ostře kritizuje sociální refor- 
mu svého předchůdce. A rozhodl se podniknout okamžité kroky ke 
zlepšení situace zdravotně postižených lidí.

Jestli mají členové současné vlády něco společného, je to razantní 
styl, s nímž prosazují změny a vyměňují představenstva, vyslance 
či náměstky ve státních či polostátních firmách a institucích. Mnohé 
jejich činy, třeba odvolání a bleskové obsazení ředitele Národního 
divadla ministrem kultury, si vysloužily oprávněnou kritiku novinářů. 
Ale snahu ministra práce o pomoc vozíčkářům, nevidomým či rodi- 
nám s postiženým dítětem lze považovat za správnou.

František Koníček se koncem července nechal slyšet, že jeho úřad  
přijal harmonogram postupu, jak docílit potřebného zlepšení. Novelu  
zákonů, které se lidí s postižením bezprostředně týkají, už ministerstvo 
připravilo.

Jde hlavně o víceúčelové používání posudku zdravotního stavu  
a míry soběstačnosti člověka. Posudek hraje klíčovou roli jak u žádosti  
o příspěvek na péči, tak u přidělování průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Do- 
chází k četným nespravedlnostem, jeden smutný příklad za všechny:  
člověk s amputovanou nohou a protézou je podle zákona natolik so- 
běstačný, že není důvod poskytnout mu příspěvek na mobilitu a na  
zakoupení motorového vozidla. A tak mu chybějí peníze na zakoupení  
auta, aby mohl dojíždět třeba do zaměstnání nebo za lékařem. Nově  
by se měl posudek využívat jen u rozhodování o příspěvku na péči, 
zatímco nárok na zmíněné průkazy (a s nimi související dávky) by 
měl být posuzován samostatně.

Nahlédnuto v politických souvislostech, ministerstvo chce vrátit legisla-
tivu do období konce roku 2011. Tedy před začátek sociální reformy 
Jaromíra Drábka. Je to tristní vizitka nejen pro něj, ale i pro celou 
Nečasovu vládu. Pro vládu, která se před třemi lety těšila tak velké 
důvěře voličů.

Pokud se tahle normalizace legislativních poměrů uskuteční, rozhodně 
nezpůsobí kalamitu. Přinese úlevu mnoha lidem s těžkým postižením.  
V půlce srpna dala změnám zelenou sněmovna, nyní je musí schválit  
Senát a podepsat prezident. Udělají to do konce roku?     Miloš Pelikán

náš komentář Normalizace 
jako úleva

Letos začala okurková sezóna pádem vlády. A pokračuje překvapivými 
i očekávanými změnami, jež hned po svém jmenování začal provádět 
nový kabinet. Důvěru v parlamentu sice nedostal, ale zemi bude nej- 
spíš spravovat až do konce léta. Jaké kroky chtějí premiér Rusnok  
a jeho ministři podniknout, to vědí jen oni sami. A poslance, senátory  
či média nejspíš předem informovat nebudou.

Čím vlastně chybovala v červnu padnuvší vláda? Krátce řečeno:  
nešetřila tam, kde měla, nýbrž na těch nejchudších a nejpotřeb- 
nějších. Za vše vypovídá úprava nároku na invalidní důchody a „asoci-
ální“ reforma ministra Drábka.

Korunu všemu vláda nasadila ve dnech zatčení politiků pro korupci. 
Nemám na mysli samotné úplatkářství a kmotrovství – hořekováním  
nad tím bych jen lila vodu do moře. rozčarovaly mne Nečasovy vý-
roky. Jednali jsme s ním v době, kdy byl ministrem práce a sociálních 
věcí, i poté, když se stal premiérem. Zpočátku byl věcný a pracovitý, 
a postupně „onemocněl židlitýdou“.

Co to je? Inu, to člověk dostane významnou funkci s mocí a dobrou 
možností vydělat. A začne se měnit. Výhodná židle člověka opojí poci-
tem moci, bohatstvím a slávou, a on po nich začne bažit. Nikdy se jich 
nenasytí, takže chce víc a víc. Získává pocit, že může všechno, že si 
všechno smí dovolit, odhazuje zábrany. Nejprve ty morální, potom začne 
obcházet i ty formální a věcné. A za každou cenu! Ostatně tu zaplatí jiní.

Z Nečasových úst jsme mohli na půdě sněmovny jako komentář k za-
tčení jeho milenky a bývalých kolegů slyšet, že postup „ty podpoříš  
mě a já podpořím tebe“ je v politice naprosto běžný.

Ptala jsem se lidí kolem sebe, jak by nahlíželi na následující jednání. 
Lenivá prodavačka v obchodě nechce, aby druhá zboží prodávala tak, 
jak umí, protože jí kazí kšeft. Proto ji bez ohledu na obchodníka, v jehož 
službách obě jsou, přemlouvá, ať dá výpověď. A nabídne jí trafiku, v níž 
si vydělá víc. Všichni shodně odpověděli, že vůči obchodníkovi je to 
špinavost a že je odporné, že se šikovnější prodavačka dala podplatit.

Nemohla jsem uvěřit, že na zákonodárné půdě, kde má spravedl- 
nost sloužit občanům v podobě vznikajících zákonů, tam, právě tam vý-
konná hlava státu mluví o korupci jako o standardu. Poslanci slibo- 
vali na svou čest, že svůj mandát budou vykonávat v zájmu všeho lidu  
a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Mají podporovat nás,  
NE SEBE NAVZÁJEM. Nemají už ani svědomí, když ztratili čest?

Chválíme ty, kdo ve své funkci pracují pro blaho celku, kdo poctivě 
zvažují „pro“ a „proti“ u řešení různých problémů, kterým jde o zlep- 
šení kvality života osob, jimž se rozhodli sloužit, nikoliv o to mít se  
na jejich úkor lépe. A na pranýř dáváme židlitýdu. Respektive lidi ne-
mocné židlitýdou. Ano, právě je, neboť člověk má vždy volbu, zda té- 
hle nebezpečné chorobě podlehne, či zda se jí vzepře. Těch imunních  
je proklatě málo, avšak jsou!

autorka je místopředsedkyní 
Národní rady osob se zdravotním postižením Čr



Zástupci pražského  
občanského sdružení 
APPN (Agentura pro 
neslyšící) předali per- 
sonálnímu manažero- 
vi firmy Alza.cz cenu  
za vítězství v soutěži 
Firma roku 2012 – 
nejlepší zaměstnava-
tel neslyšících. 

Osoby se sluchovým 
postižením tvoří ne- 
dílnou součást pra- 
covního kolektivu 
oceněné akciové spo- 
lečnosti již pět let. V současné  
době jich zaměstnává osm, od  
počátku spolupráce zde získalo  
zaměstnání přes třicet osob s tím- 
to handicapem. Firma si jejich 
práci velmi pochvaluje – jsou za- 
řazeni ve společném kolektivu 
se slyšícími kolegy na pozicích 
baličů v oddělení logistiky a dále 
v reklamačním oddělení, nebyla  

pro ně tedy vytvo-
řena chráněná pra- 
covní místa. Tato 
okolnost představuje 
značný přínos pro fi- 
remní politiku za- 
městnanosti: stabilní 
tým poskytuje nesly- 
šícím pracovní příle- 
žitosti a zároveň  
umožňuje ostatním  
poznávat jejich svět.

Stejně jako obdobné 
soutěže je také Fir- 
ma roku – nejlepší za- 

městnavatel neslyšících, vyhlašo-
vaná jmenovaným sdružením od 
roku 2008, určena společnostem, 
které nabízejí na otevřeném trhu 
práce možnost zaměstnání oso- 
bám s nějakým zdravotním posti- 
žením. Stejný je i důvod vyhla-
šování: poděkování a podpora 
takových zaměstnavatelů a mo-
tivace dalších k témuž kroku. 
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Projekt Turistika pro všechny nekončí:
osmi krajům ještě chybějí speciální vozíčkářské trasy

Získat nebo příp. si udržet vhodné zaměstnání je  
v případě tělesně či mentálně postižených v drtivé 
většině velmi obtížné. Odborníci nyní předpokládají, 
že do dvou let by dosavadní neutěšenou situaci 
mohl výrazně zlepšit projekt s finanční podporou 
z Evropského sociálního fondu a z Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR. Zdravotně postižení 
klienti úřadu práce budou díky němu totiž také mít 
snadnější možnost nechat si odborně i podrobně 
zjistit, jaké zaměstnání je pro ně vlastně vhodné,  
a to i s přihlédnutím k délce pracovní doby. 

Toto vyšetření psychosensomotorických funkcí se 
nazývá ergodiagnostika. Na základě individuální žá-
dosti ho ve specializovaném zdravotnickém zařízení 
provádí rehabilitační tým – lékař, fyzio- a ergotera-
peut, psycholog, logoped, zdravotní sestra, speciální 
pedagog, příp. i protetik. Z výsledků vyšetření se vy- 
chází při vypracování doporučení pro pracovní 
uplatnění příslušného klienta, tzv. pozitivní pracovní 
rekomandace. Za velmi důležité lze přitom považo-
vat, že z textu je jasně patrné, co konkrétní zdravot-
ně postižená osoba nejen dělat nesmí, ale také to,  
co dělat může. Úřad práce by se tímto posudkem  
měl řídit při sestavování individuálního plánu pra- 
covní rehabilitace. (Právo požádat úřad práce o po-
moc při překonání zdravotní bariéry prostřednictvím 
tzv. pracovní rehabilitace je uzákoněno od roku 2004.) 
  V současnosti u nás může uvedené vyšetření za-
tím provádět šest ergodiagnostických pracovišť,  
která vznikla v rozmezí let 2004–2008 v rámci  
projektu Rehabilitace – aktivace – práce. Zmíněná 

evropská finanční podpora umožní vznik dalších sed-
mi. Zajímavé je jistě porovnání s Německem, kde 
službu ergoterapie poskytuje přes tři stovky zařízení.

V rámci aktivity sociální rehabilitace se do projektu 
zapojila také Česká abilympijská asociace. Podrob- 
nosti doplňuje Pavlína Potůčková, která byla v tom- 
to konkrétním případě zároveň lektorkou poraden-
ského programu a následně s klienty individuálně 
řešila otázky týkající se pracovněprávního poraden- 
ství nebo jim zprostředkovávala kontakt se zaměst- 
navateli a úřady: „V letech 2007 a 2008 jsme jako 
vzdělávací organizace zajišťovali odborný poraden- 
ský program zaměřený na motivační i aktivizační 
techniky. Úzce jsme spolupracovali s Úřadem práce 
Chrudim a s Krajskou nemocnicí Pardubice. Účast- 
níci projektu mohli bezplatně podstoupit psycholo-
gické i ergodiagnostické vyšetření, po ukončení pro-
gramu se mnou mohli dále spolupracovat. 

Díky projektu nabídli pracovníci Triády (složené ze 
zástupců úřadu práce, ergodiagnostického pracoviště 
a vzdělávací organizace, tedy naší Asociace) lidem 
se zdravotním postižením možnost zlepšit orientaci 
v jejich aktuálních reálných pracovních dovednos- 
tech a schopnostech, naučit se mluvit o problémech 
souvisejících s jejich zdravotním postižením a ko-
nečně také možnost zprostředkování kontaktu se  
zaměstnavateli. V případě některých účastníků pro-
jektu bylo toto společné snažení zakončeno získá- 
ním pracovní příležitosti.“

Více informací o projektu Rehabilitace – aktivace – 
práce najdete na www.pracovnirehabilitace.cz.   (mk)

Nezanedbatelný význam ergoterapie 
pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Jednačtyřicet dívek ve věku 18–28 
let, reprezentantek více než 20 ze- 
mí, a 17 mužů od 19 do 34 let  
soutěžilo v Praze o titul Miss a Mis- 
ter Deaf World a Europe 2013. 

Rozhodování mezinárodní poro-
ty (členy byli např. herec Miroslav 
Etzler, zpěvačka  Petra Černocká 
nebo herečka a moderátorka Mi- 
chaela Ochotská) nebylo vůbec  
jednoduché. Korunku pro nejkrás- 
nější neslyšící dívku světa nako- 
nec dostala pětadvacetiletá Thai- 
sy Payová z Brazílie, evropskou  
královnou se stala maďarská  

kráska Kinal Timea Melindaová.
Jako první držitel světového titu-

lu krále krásy byl šálou dekoro- 
ván Mexičan Christian Bernal (levý 
snímek), „missákem“ Evropy byl 
zvolen náš Bohuš Vlačuha. 

O pátém titulu – Miss sympatie – 
rozhodovali samotní soutěžící. Zí- 
skala ho Sako Niahkale z afric-
kého Mali.

Reportáž z finálového večera vč. 
řady rozhovorů s účastníky sou-
těže můžete ve znakovém jazyce 
sledovat na webové adrese www.
zpravy-pro-neslysici.cz.          (mk)

Dvě červencové soutěže – 
v hlavních rolích neslyšící osoby

V roce 2008 si Klub českých turistů 
(KČT) připomínal 120. výročí vzniku or- 
ganizované turistiky. Při této příležitosti 
byla zahájena veřejná sbírka na podpo- 
ru zdravotně postižených příznivců po- 
hybu v přírodě. od té doby pořádá KČT 
každoročně sbírku během akce „Novo- 
roční čtyřlístek“. Finanční prostředky 
shromážděné na účtu tohoto charita- 
tivního počinu se používají v rámci  
projektu uvedeného v názvu článku na  
postupné vyznačování turistických tras 
(nejen) pro vozíčkáře. 

Prvotním a stále platným záměrem KČT je 
vyznačit v každém kraji alespoň jednu ta- 
kovou  trasu. Zatím existují v šesti krajích –  
jejich přehled vč. roku vzniku je v horní  
části rámečku; prakticky všechny jsme také  
představili na stránkách našeho Zpravoda- 
je. Tato skutečnost by měla být výzvou 

především pro různé organizace ve zbýva- 
jících osmi krajích, které pracují ve pro- 
spěch osob se zdravotním postižením: 
zná-li někdo z jejich členů nebo klientů ve 
svém okolí lokalitu vhodnou pro vyznačení 
trasy speciálními turistickými značkami  
s ikonou vozíčkáře, měl by o tom nepro- 
dleně informovat ústředí KČT – nejlépe pro-
střednictvím e-mailu kct@kct.cz.

Při zvažování, zda je vybraná lokalita sku-
tečně vhodná, je důležité pamatovat na tři 
důležité okolnosti: 
- Ideální vozíčkářskou trasu by měly tvořit 
dva vzájemně se křižující okruhy od 3 do  
8 kilometrů kvůli možnosti zvolit si délku po-
dle fyzické kondice, úrovně postižení apod.
- Pro snadný pohyb vozíků by celá trasa 
měla mít zpevněný asfaltový povrch, příp. 
v kombinaci se šotolinou, nikdy ne výmoly 
nebo vyjeté„koleje“ od traktorů apod.
- Vozíčkářské trasy se (stejně jako sjez- 

dovky) rozdělují vzhledem k terénní obtíž- 
nosti do tří stupňů náročnosti, přednost do- 
stávají lehčí trasy „modré“ a „červené“. 
Technické podmínky klasifikace jejich ob- 
tížnosti jsou uvedeny v dolní části rámečku. 
KČT je přitom upravilo na základě společ-
ných jednání 23 organizací a institucí (me-
zi nimi i České abilympijské asociace). Tato 
nově dohodnutá pravidla by se později mě- 
la stát celostátně platnou normou pro trasy 
v terénu. 

Pro zahájení možné realizace navržené 
trasy doporučuje KČT dodat zákres do ma-
pového podkladu (stačí elektronická mapa  
z webu). Poté ji projede a posoudí z hledis- 
ka vhodnosti i příp. úprav projektový spe-
cialista KČT. Na základě toho provede kal-
kulaci nutných nákladů, které se většinou  
pohybují v rozmezí 120 až 150 tisíc. KČT 
přivítá případnou finanční spoluúčast zada-
vatele ve výši třetiny až poloviny nákladů, 

není to ale bezpodmínečně nutné. Na kon- 
tě sbírkového účtu jsou v současnosti pro- 
středky na vyznačení jedné trasy, na před-
pokládaném navýšení by se měla podílet 
ministerská dotace i sponzorské příspěvky 
od partnerů KČT.  

Jako další nezbytný krok by mělo ná- 
sledovat zhodnocení „přístupnosti“ vybrané 
trasy nějakou místní vozíčkářskou apod. 
organizací. Realizaci zjednoduší také její 
pomoc při jednáních na příslušném staveb- 
ním úřadu, příp. s vlastníky dotčených po-
zemků ohledně rozhodování o umístění 
mobiliáře trasy – informačních panelů, od-
počinkových míst, rozcestníků. 

KČT kromě vyznačení v terénu zajistí ta- 
ké tisk propagačního letáku s mapou a po- 
pisem trasy, který pak v potřebném počtu 
obdrží navrhovatel trasy, místní infocentrum 
i ostatní organizace s aktivitami pro osoby  
se zdravotním postižením.                     (mk)

dosud vyznačené trasy projektu Turistika pro všechny
  Rok Místo  Kraj
  2009 Mariánské údolí, Brno Jihomoravský
  2010 Krajem Emy Destinnové, Chlum u Třeboně-Lutová Jihočeský
  2011 Kolem boleveckých rybníků, Plzeň Plzeňský
   Městskými lesy, Hradec Králové Královéhradecký
  2012 První pražská trasa kolem Centrálního parku Praha
   Vizovice Zlínský

Parametry obtížnosti vozíčkářských tras
Přístupná – modrá (nejlehčí):
- pro zdatné vozíčkáře, vozíčkáře s doprovodem, handbiky a elektrické vozíky
- cesty s asfaltovým, betonovým nebo i přírodním zpevněným povrchem, 
  nesmí se ani při deštivém počasí podmočit a rozbahnit
- stoupání do 2 %, nebo s max. stoupáním 8 % při délce úseku do 9 metrů
- příčný sklon max. 2 %
- šířka cesty min. 1,8 m, krátké přímé průjezdy min. 1 m
- stupně max. 2 cm
Částečně přístupná – červená:
- pro zdatné vozíčkáře, vozíčkáře s doprovodem, handbiky a elektrické vozíky
- cesty s asfaltovým, betonovým nebo i přírodním zpevněným povrchem, 
  nesmí se ani při deštivém počasí podmočit a rozbahnit
- stoupání do 6 %, občas max. 12 % při délce úseku do 9 metrů
- příčný sklon max. 2 %, max. 4 % pouze v případě podélného sklonu max. 2 %
- šířka cesty min. 1,2 m, krátké přímé průjezdy min. 0,9 m
- stupně max. 5 cm
Obtížně přístupná – černá:
- pro vozíčkáře s doprovodem a terénní elektrické vozíky
- také cesty s přírodním povrchem, při deštivém počasí se mohou místy mírně podmočit nebo rozbahnit
- stoupání do 12 %, občas max. 20 % při délce úseku do 9 metrů
- příčný sklon max. 2 %, max. 6 % pouze v případě podélného sklonu max. 2 %
- šířka cesty v rovných úsecích min. 1 m, v zatáčkách 1,2 m, krátké přímé průjezdy min. 0,8 m
- stupně max. 7 cm

Premiérová volba: královna, ale i král krásy

Snímky: A. Macciani

Veřejnost nominovala jedenáct zaměstnavatelů
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… (tajenka) – pro každého člověka 
strašák v případě vážného poraně- 
ní nebo onemocnění. Málokdo ale  
ví, že existují také nemnozí lidé, pro  
které to není strašák, ale naopak 
obrovská touha. Tato vzácná poru-
cha, která se většinou objeví v dět-
ství, se jmenuje apotemnofilie (nebo 
také Touretteův či Münchausenův 
syndrom). Při ní si jinak zdravá a ra-
cionálně uvažující osoba velmi pře-
je podstoupit tento lékařský zákrok. 
A navíc dělá i všechno pro to, aby 
si některou končetinu poškodila do 
té míry, že bude skutečně nutné její 
operativní odstranění. Teprve poté je 
zcela spokojena. Nutno ovšem do- 
dat, že najít lékaře ochotného tento 
výkon provést, je velice velice ob-
tížné...
Vodorovně: A. První muž; náš 
šachový velmistr; místo na těžbu 
kamene. – b. Politická strana (ex- 
presivně); tužba. – C. Intrika; zbavo-
vat špíny vodou; kterýžto. – d. Bib-
lický mořeplavec; Diova manželka; část dne. – E. 1. část tajenky; světová strana. – F. Choroboplodný zárodek; 
předložka; zájmeno ukazovací. – G. Akvarijní ryba; nádoba u studny; citoslovce bolesti. – H. Tvůrce děl stálé 
hodnoty; pahorek. – I. Firemní znaky; jihoamerický hlodavec; nejvyšší karta.
Svisle: 1. Tisková agentura USA; slabost; SPZ Kladna. – 2. Ruský souhlas; šprýmař; čínské ženské jmé- 
no. – 3. Polní plošná míra; malomocenství; značka stříbra. – 4. Citoslovce označující rytmus hudby; nájezd- 
ník; mezinárodní kód Jihoafrické republiky. – 5. Plaz; písmeno řecké abecedy; český sbormistr. – 6. Řídící tyč 
vozu; madridská obrazárna; iniciály dirigenta Ančerla. – 7. SPZ letadel  Filipín; vodní pták; citoslovce vrčení. –  
8. Třeba (nářečně); pysk; italský vítr. – 9. Klít; Fíkova kamarádka; zájmeno vymezovací. – 10. Zájmeno osobní; 
jméno herečky Ekbergové; sykavka (foneticky). – 11. Moji; 2. část tajenky; slepičí slabika.
Pomůcka: Prado, RSA, třá. (mk) 

Termín pro tuto křížovku: čtvrtek 10. října.
Vyluštění z čísla 3: 1. FILANTROPIE, 2. KNIHOVNy (viz kompletní vyluštění). 
Cenu získávají: 1. Veronika  Bulíčková, Pardubice, 2. Michal Vojtek, Pardubice, 3. Marie Bičíková, Praha 4,  
4. Jaroslava Missottenová, Chvaletice, 5. Dagmar Mastníková, Praha 2.
Od počátku roku se počet luštitelů stále pohybuje v rozmezí tří až čtyř desítek – nyní se losovalo ze 43 jmen.

Pro chvíle oddechu

děkujeme!
Obětavý a chvályhodný přístup obou partne- 
rů České abilympijské asociace při srpnové  
rekonstrukci zahradních prostor v Integračním 
centru sociálních aktivit v Pardubicích Kosa-
tec se rozhodující měrou podílí na tom, že  
zde mohou příjemné chvíle trávit všichni ná-
vštěvníci tohoto objektu – osoby se zdravot- 
ním postižením, hosté kavárny, mladé mamin-
ky ze Střediska rané péče, děti ze Speciální 
školy Svítání i další veřejnost.

DITON s. r. o.
Čeperka 222

533 45 Opatovice nad Labem

tel.: 466 981 382  
ceperka@diton.cz 

www.diton.cz

Merit Bau CZ a.s.
K Dolíčku 66

530 02 Pardubice

tel: 466 610 149
info@meritbau.cz
www.meritbau.cz  

- Znění tajenky/tajenek (ve druhém případě vč. jejich čísla – např. 1. ta- 
jenka: ABILyMPIÁDA, 2. tajenka: PARDUBICE) je třeba zaslat do ter-
mínu otištěného u každé křížovky na jeden z uvedených kontaktů.  
Kvůli případnému zaslání ceny musí být uvedena také adresa bydliště.
- Počínaje květnem je možné zapojit se do luštění také přes face-
book.
- Ceny, které věnují Měšťanský pivovar Havlíčkův brod, Nadace 
pojišťovny Generali, Nakladatelství Fragment (ukázka jeho ceny  
na snímku) a Grada Publishing, se zasílají poštou. Jiný způsob 
doručení si lze domluvit na telefonu 466 052 050. 
- V dalším čísle Zpravodaje budou otištěna jména vylosovaných 
luštitelů i správné řešení, pokud to umožní prostor, tak i kompletně 
vyluštěný obrazec.
- Před odesláním doporučuji pozorně si přečíst – zvláště při aktivní 
funkci automatických oprav – napsané znění tajenky, u většího počtu 
pak také doplnění příslušným číslem. 

Kontakty pro zasílání:
- e-mail: filip.novotny@caacz.cz, 
do předmětu heslo KŘÍŽOVKA,
- klasická pošta: Česká abilympijská  
asociace, o.s., Filip Novotný,    
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice,
na obálku heslo KŘÍŽOVKA.

Kniha fascinujících fotografií z divočiny! 
Fotografové Petr Slavík a Václav Šilha  
se dívají na naši Zemi hledáčkem svých 
fotoaparátů opravdu zasvěceně a obje-
vují pro nás pozoruhodný svět zvířat, jak 
ho neznáme.  

MR sysTEM

aGEs Pardubice, 
geodetická kancelář

m	 m	 m	 m	 m

m	 m	 m	 m	 m

Inzercí  
v Abilympijském zpravodaji  

podporujete dobrou věc. 
děkujeme!

Ceník inzerce spolu 
s dalšími informacemi  

získáte na adrese 
jaroslava.winklerova@caacz.cz.

telefon: 774 243 403

ZDE JE MísTO 
PRO VašI REKlaMu.



Zámek, který neodmítá 
vozíčkáře, neslyšící ani nevidomé
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CHEsTaV CZ

Hostinec 
u Kosteleckých

aCTIWO Pardubice

Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. je jedním 
z předních dodavatelů energií v České republice. 

Její rozhodující činností je výroba, dodávka a prodej 
elektrické energie a tepla. 

Soustavu zásobování teplem elektrárny Opatovice 
tvoří přibližně 305 km tepelných sítí a teplo z ní 

odebírá na 60 tisíc domácností v regionu 
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále několik 

stovek odběratelských subjektů 
z kategorie průmyslových objektů, správních, 

obchodních, sportovních, zdravotnických 
a kulturních zařízení.

V rámci svého firemního dárcovství se společnost 
ve výše uvedeném regionu zaměřuje na podporu 
 charitativních a sociálních projektů, zdravotnictví, 

kultury a na podporu školství, dětí a mládeže.
Více na 

www.eop.cz.

V současnosti nejmodernější a největší multifunkční aquacentrum ve vý- 
chodočeském regionu navázalo letos jako nový partner spolupráci s Českou 
abilympijskou asociací. 
Její zaměstnanci tak budou mít díky čipům volný celoroční vstup do celého 
areálu s několika bazény. Zároveň budou moci využít i rozsáhlou nabídku  
různých služeb – fitness, rehabilitace, masáže atd.

PAP Pardubice o. p. s.

Jiráskova 2664

530 02 Pardubice

tel.: 461 101 200

info@aquapce.cz

www.aquapce.cz

Navštívit interiéry starobylých hradů a zámků nebývá 
pro osoby s tělesným postižením či s omezenou 
mobilitou ani v současné době vždy jednoduchá 
záležitost. Někdy je „na vině“ umístění historické pa- 
mátky, jindy její architektura, při případných bezba-
riérových úpravách většího rozsahu se musí přihlížet  
k požadavkům památkářů. Jednodušší bývá ve větši- 
ně případů samozřejmě prohlídka přilehlých parků, 
ale to milovníkům historie většinou k plné spokoje- 
nosti nestačí... Ale i přesto se daří postupně „odemy-
kat“ další brány těchto památkových objektů uvede- 
né skupině osob.

Výsadní postavení mezi nimi zaujímá už dlouho 
klasicistní lovecký zámek Kozel, který si nechal 
koncem 18. století jihovýchodně od Plzně nedaleko 
obce Šťáhlavy postavit Jan Vojtěch Černín. A proč 
tedy vlastně naše čtenáře zveme do jednoho z nej- 
navštěvovanějších šlechtických sídel v celých západ- 
ních Čechách, resp. co se skrývá za tím „výsadním 
postavením“? 

Ale ještě před tím se zastavme u zvláštního názvu 
památky. Pojmenování má spojitost s dávnou histo-
rií tohoto výhodně situovaného místa nad řekou 
Úhlavou: naši prapředkové zde totiž pokaždé v čase 
rovnodennosti obětovali kozla, aby si tak usmířili  
bohy a mohli očekávat dobrou úrodu. 

Otázku de facto zodpovídá už název článku. Vo-
zíčkáři mohou celý zámecký areál pohodlně i bez 
doprovodu navštěvovat již od roku 1980, maximál-
ně jeden schod pohodově překonají po nájezdové 
rampě. Mají přitom výběr ze dvou okruhů: buď vlast-
ní přízemní budovou zámku, nebo jízdárnou, kde  
je jediná výjimka z bezbariérovosti, a to prostory  
v 1. patře. Bezproblémová je také prohlídka zámec-
ké kaple – bohoslužebného svatostánku, ale i místa 
svatebních obřadů či různých koncertů. Osoby s tě-
lesným postižením s povděkem kvitují i bezbariéro- 
vé úpravy místní cukrárny, restaurace a veřejných  
toalet. Vozíčkáři na elektrickém vozíku si mohou  
na požádání v případě nutnosti dokonce dobít jeho 
baterie.

Správa zámku svými vstřícnými kroky „otevřela“  
jeho reprezentační místnosti také osobám se slu-
chovým i se zrakovým postižením. Nedoslýchaví  
a neslyšící návštěvníci si mohou v pokladně za 
poplatek půjčit multimediálního průvodce s výkladem 
ve znakové řeči, který doplňují animace a videosek- 
vence. K zapůjčení zdarma je indukční smyčka Gui- 
deloop, přenosný jednoduchý přístroj s dosahem do 
pěti metrů, díky němuž dokáže průvodce bez potíží 
s těmito lidmi komunikovat, pro ně samotné přístroj 
znamená vyšší volnost pohybu ve skupině.

Pro slabozraké a nevidomé jednotlivce i hromadné 
výpravy je připraven mobilní audioprůvodce, který 
obsáhleji než obvykle popisuje interiéry vč. jednotli-
vých exponátů, skupina si ale musí o tuto  pomůcku 
předem požádat. Vybrané exponáty mají přitom do-
voleno „si prohlédnout“ prostřednictvím hmatové- 
ho zážitku. K dispozici jsou samozřejmě také texty  
v Braillově písmu.

Příjemně po těle i na duchu by se měl bez výjim-
ky každý cítit po procházce rozsáhlým 40hektaro- 
vým parkem. Komukoliv v něm může chvílemi při-

padat, že je v parku vídeňského Schönbrunnu, letní 
rezidence rakouského císaře. Za to je třeba poděko-
vat jeho autorovi S. X. Francovi, nejen zahradníkovi, 
ale i kreslířovi, fotografovi, geometrovi a archeologo-
vi, který své bohaté odborné znalosti načerpal právě 
při práci v metropoli rakousko-uherského císařství.

Otevírací doba zámku Kozel se nijak neliší od 
většiny našich památkových objektů – v dubnu a v říj- 
nu pouze víkendové dny od 10 do 16 hodin (ve 
všední dny jen po předchozí dohodě se správou  
zámku), v květnu, červnu a v září od úterý do nedě- 
le od 10 do 16 hodin, o hodinu déle je otevřeno ve dvou 
prázdninových měsících; poslední skupina vychází  
na prohlídku v čase ukončení návštěvní doby.

Za vstupenku na zhruba 45minutovou prohlídku 
zámku zaplatí osoby s průkazem ZTP 80 korun, se 
ZTP/P 50 korun (cena základního vstupného je 140 
korun). Libovolně dlouhá prohlídka jízdárny je pro 
držitele průkazu ZTP za 10 korun, pětikorunu zaplatí 
osoby s průkazem ZTP/P. Doprovod má vstup vždy 
zdarma.

Kdo by se chtěl před osobní návštěvou s tímto 
malebným zámkem blíže seznámit už doma, najde 
podrobné informace na webu www.zamekkozel.eu, 
osoby se zdravotním postižením se vše potřebné 
dozvědí v části Služby/Sluzby pro handicapované.

                                  (mk)

Zvláštností modrého pokoje se stylovým nábytkem, kte- 
rý sloužil pro potřeby hraběnky jako její soukromá pra-
covna, je glóbus (vpravo). Ten se dá totiž po rozložení 
používat jako toaletní stolek nebo sekretář.

l	l	l

l	l	l

TEPoSToP, společnost
s ručením omezeným

Ing. Martin Tomášek,
Lázně Bohdaneč

Dlouhodobou finanční podporu aktivitám České abilympijské asociace poskytují také četná větší i menší města 
a obce nejen z Pardubického kraje:

BOLEHOŠť, ByLANy, ČERNÁ U BOHDANČE, ČERNOŽICE, DAŠICE, DOBRé, DOLNÍ ŘEDICE,  
DŘÍTEČ, HLINSKO, HORNÍ JELENÍ, HORNÍ ŘEDICE, CHOLTICE, CHRUDIM, JANKOVICE, KOČÍ,  
KOSTěNICE, LIČNO, MIKULOVICE, MORAVANy, NASAVRKy, NěMČICE, OPATOVICE NAD LABEM, 
OSTŘEŠANy, PODěBRADy, PŘELOUČ, RABŠTEJNSKÁ LHOTA, RÁBy, RyBITVÍ, SEZEMICE,  
SLATIňANy, SLEPOTICE, SRCH, SRNOJEDy, STARé HRADIŠTě, STARé ŽDÁNICE, TŘEMOŠNICE,  
VALy, VESELÍ, VLČÍ HABŘINA, VySOKé MýTO.



Přínos telefonu  
a internetu je ob- 
zvláště pro nás, 

lidi s handicapem, neoddiskutovatelný. 
Pomineme-li přístup k informacím, je tu 
i neméně podstatný fenomén komuni- 
kace, vznikajících přátelství i důvěrných 
vztahů. Internet je prostě i o vztazích, 
štěstí, náhodě a naději.

Můj muž odešel tam, odkud se nikdo  
nevrátí. Už sedm let jsem sama, ale ne 
osamělá. Mám rodinu, děti, přátele, ka-
marády – i jeden bližší než ostatní tu  
je, jsme spolu často a rádi. Ale můj ži- 
votní partner to není. (Mimochodem, i my 
dva se dali dohromady na kurzu re- 
dakční práce inzerovaném prostřednic-
tvím internetu).

Současný svět, tedy alespoň nezadaní 
jedinci, šílí internetovými seznamkami. Spíš to 
odsuzuji. Nabízet se jako zboží ve výprodeji,  
je nějak mimo moji etiku. To jen ďábel mě po- 
noukal: Zkus to, nemusíš dávat inzerát, jen se  
jukni. Tak jsem se jukla.

A tady máte můj příběh jak z červené knihov-
ny našich prababiček.

Vybrala jsem seznamku, vyplnila dotazník, 
e-mailem obdržela inzeráty pánů přiměřené  
věkové skupiny. Připomínali hejno tokajících 
tetřevů. Natřásali peří, klapali zlatými zobáky, 
pyšně chřestili finančním zajištěním i kdoví- 
jak nabytým majetkem včetně modelů nejdraž-
ších aut. Ješitnost nekapala, tekla proudem. 
„Se mnou se ještě žádná žena nenudila,“  
„jsem dost hezký,“ „myslím, že jsem vtipný.“  
A všichni bez výjimky byli milí, příjemní, chá-
paví, tolerantní a bezkonfliktní. Děs a běs.

A tak mou romantickou trampskou dušičku  
nemohlo neupoutat sdělení: „Jsem sám a trá- 
pím se tím. Smím se pokusit o kontakt?  
Zn. Tulák po hvězdách.“ A na mé: „Jsem sama,  
ale netrápí mne to. Pokus o kontakt povo- 
len. Zn. Mlhovina Andromedy,“ přišla odezva: 
„Jste vtipná, dobrá deviza. Děkuju za odpo- 
věď. Najdu si Vás. Pro začátek máte u mne 
čajovou růži.“

Strč si ji za klobouk, a jestli mne chceš najít, 
jsem zvědavá jak, pomyslela jsem si jedova- 
tě. A už jsem neodpověděla. Dál nebylo nic. 
Tulák se asi zatoulal jinam, usoudila jsem,  
a bylo mi to srdečně šumafuk.

Asi za půl roku jsem přišla domů a polo-
vysvlečená ze zimního kabátu jsem se hnala 
k řičícímu telefonu. „Co máte na sobě?“ 
ptal se neznámý hlas. Už jednou mě kdosi  
v telefonu omylem považoval za pracovnici 
erotického klubu a nabízel „kšeft“: rajcovní 

večírek s dvěma Němci. A teď zas tohle!
Začala jsem vidět rudě. „Vy úchyle, 

zřejmě voláte linku sex po telefonu a oče- 
káváte, že začnu vrnět, mazlivě šišlat, 
slintat a líčit vám své vnady a odhazová- 
ní sexy prádla,“ hulákala jsem. „Spletl 
jste se. Jsem ufuněná ženská, co se před 
minutou přiřítila domů s nákupem. Ale  
abyste nepřišel zkrátka: právě odhazuji 
v dál svůj zimní kabát v barvě loso- 
sa. A má kožešinovou kapuci,“ dodala  
jsem zlomyslně a praštila sluchátkem.

Měsíc nato vycházím ve svém oblíbe- 
ném kabátci ze samoobsluhy a dobí- 
hám autobus. „Halóóó,“ slyším za sebou. 
„Madam v lososím kabátě. Neujeďte  
mi!“ Hnal se ke mně pěkný chlap, a cpal  
mi čajovou růži. Kdo by odolal? Já ne. 

Na dosah byla hospůdka, a dvě piva nás spřá- 
telila raz dva. Přiznal, že on je ten tele- 
fonní úchyl. Jen tu fintu, jak od seznamky 
získal můj telefon, odmítl prozradit. Najít dle 
čísla adresu už asi bylo snazší. Rozhodl se 
číhat před nejbližším obchodem. Hauptrefa 
(tedy já) přišla hned napodruhé.

Jmenuje se Adam. Já Eva. Takže kdoví, jest-
li mne nakonec ještě nečeká vyhnání z ráje... 
Ale tomu by přece měl předcházet hřích.  
Nebo ne??? No, uvidíme. Zatím je to na nej-
lepší cestě.

Tak to je můj internetový happyend. A záro-
veň důkaz toho, že nejen trpělivost, ale i inter-
net přináší růže.

Všem přeji aspoň tu naději a co nejvíc růží. 
Eva Plachá

(text z letošní literární soutěže 
Internet a můj handicap)

V našem Zpravodaji se nevě- 
nujeme vrcholovému sportu li- 
dí se zdravotním postižením.  
Na letošní abilympiádě však byl 
přítomen i bývalý profesionál- 
ní hokejista Tomáš Zelenka,  
který je nyní manažerem české  
sledge hokejové reprezentace. 
A takjsme udělali výjimku z pra- 
vidla a pořídili následující roz-
hovor.
 
q Před chvíli jste tady oficiál- 
ně předal pardubickým vozíč- 
kářům několik euroklíčů. Proč 
jste se stal jedním z patronů té-
to pomůcky v Česku? 

Vnímám ji jako velmi prospěš- 
nou věc. Zvlášť pro vozíčkáře, kteří 
potřebují rychlý přístup k toale- 
tám. Já sám, když si potřebuju od-
skočit, na to mám tak dvě minu- 
ty. Záchod fungující na euroklíč 
prostě ulehčuje život všem, kteří 
mají problémy s inkontinencí či  
vyprazdňováním. 

q Trávíte hodně času na ces-
tách. Používáte euroklíč spíš  
v zahraničí, nebo už s ním máte 
dobrou zkušenost i v naší zemi? 

Hodí se mi hlavně v Německu, 
které je eurozámky přímo pose-
té. My to nyní zkoušíme zavést  
i tady. Doufám, že jednou bude- 
me na úrovni toho Německa, že 
bude euroklíč použitelný praktic- 
ky na každém rohu. 

q Pojďme k vozíčkářskému  
hokeji. Jste manažerem náro- 
ďáku. dostanete se někdy i na 
led? 

Já mám handicap tak velký, že 
hokej nemůžu hrát. Jsem ryzí  
bafuňář. Sledge hokej jsem  
v Česku pomáhal rozvíjet jako  
trenér i manažer, protože k němu 
mám jako bývalý hokejista nej- 
blíž.  A po nějaké době jsem zjis- 
til, že mojí parketou by mohla být  
reprezentace, kterou jsem vlastně 
vytvořil. 

q	 reprezentační tým se bě- 
hem několika let dostal mezi 
sledge hokejové velmoci a do- 
konce se probojoval na posled- 
ní paralympiádu ve Vancouve- 
ru. Jak se to podařilo? 

V naší zemi jde o mladý sport, 
nemáme širokou hráčskou základ- 
nu. Nicméně objevila se skupi- 
na lidí, kteří měli slibný potenciál  
a byli ochotni hodně makat. Náro- 
ďák vznikal v roce 2006 a cesta 
mezi světovou elitu byla dlouhá 
a těžká. Museli jsme postoupit ze 
skupiny B do áčka a tam zvlád- 
nout kvalifikaci na paralympiádu. 
No a v Kanadě jsme se snažili  
o co nejlepší výsledek... Dalším 
velkým úspěchem je už samotná 
účast našeho týmu na paralym-
pijském turnaji v Soči v příštím 
roce. Bylo by skvělé, kdybychom 
vybojovali medaili! 

q Které země v tomhle sportu 
patří k naprosté špičce? 

Jednoznačně Kanada a Spojené 
státy. V poslední době k nim při-
bylo Rusko, kde vložili do sledge 
hokeje obrovské investice a děla- 
jí všechno pro to, aby měli úspěch 
na paralympiádě. O kvalitách rus- 
kého týmu ostatně svědčí třetí 
místo na letošním mistrovství svě- 
ta. Z evropských států ještě mu- 
sím uvést Norsko, Itálii, Polsko, 
Slovensko a Rakousko. 

q I když je sledge hokej v Čes-
ku mladým sportem, je mezi vo- 
zíčkáři dost oblíbený. Kde všude 
se hraje? 

Už máme osm týmů, jeden se 
však potýká s nedostatkem finan- 
cí. Nový ročník se tedy bude hrát 
v Karlových Varech, Praze, Čes- 
kých Budějovicích, Pardubicích, 
Olomouci, Zlíně a Studénce.

                            (pel)
Pozn. red.: Informace nejen o li- 
gové soutěži lze najít na stránkách 
České sledge hokejové asociace
www.csha.cz.
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povídka

Sledge hokej v kostce 

Sport vznikl ve Švédsku počátkem 60. let minulého století, kdy sku-
pina nadšenců v jednom rehabilitačním centru vymyslela pomůcku 
nazvanou sledge (sáně se dvěma noži a odpichovací hole s bodci).  
V roce 1969 se uskutečnilo první mezistátní utkání mezi týmy Nor-
ska a Švédska. Na počátku 80. let se hokej pro vozíčkáře objevil ve 
Velké Británii a Kanadě, zkraje 90. let přibyly Spojené státy, Japon-
sko a Estonsko. V roce 1994 se sledge hokej premiérově představil 
na paralympiádě, která se konala v norském Lillehammeru. 

V Česku vznikl prvý tým v roce 1999 ve Zlíně. V roce 2002 se přida-
ly Kolín a Olomouc, a tak se mohla uskutečnit prvá ligová soutěž 
Český pohár: vítězem se stali zlínští Sedící berani. V roce 2004 by- 
la založena Česká sledge hokejová asociace a rok nato se v naší 
zemi uskutečnilo mistrovství Evropy. 

Velkým úspěchem bylo stříbro, které Česko vybojovalo v roce 
2007 na mistrovství Evropy v Itálii. V roce 2011 ho ve Švédsku 
obhájilo. V roce 2009 hostila Ostrava světový šampionát skupi- 
ny A, považovaný za organizačně i divácky nejvydařenější v dosa- 
vadní sledge hokejové historii. Naše reprezentační mužstvo se na 
něm kvalifikovalo na paralympiádu v Kanadě, kde skončilo na pá- 
tém místě. Češi nebudou chybět ani na příštích paralympijských  
hrách v ruském Soči. 

Přehlídka pracovních a volnoča- 
sových dovedností lidí s postiže-
ním má dobré zázemí i na Slo-
vensku. První abilympiáda se  
tam konala už v roce 1994, letos  
se uskuteční její XI. ročník. Dě-
jištěm bude ve dnech 11.–13. 
října Bratislava, konkrétně SOU 
obchodní, ul. Na pántoch 6.

Okruh disciplín je podobný ja- 
ko u nás. Slováci však bojují  
o medaile také v kadeřnictví, ma- 
lování vodovými barvami či  
soustružení ze dřeva a zdobí 
medovník. Ve vyhlášeném pro- 
gramu naopak není batika či 
malování na kameny. Soutěžním 
dnem je pouze sobota a přihlá- 
sit se mohou zdravotně posti- 
žené osoby starší 15 let.

Stejně jako v minulosti počítají  
organizátoři také s českými účast- 
níky. Stanovili pro ně jednotný  
poplatek 60 euro na osobu; ces- 
tovné si musí hradit sami. Další 
informace zveřejňuje Slovenská 
abilympijská asociace na strán- 
kách www.abilympiada.sk. Na  
dotazy odpoví Aurel Bitter, před- 
seda Asociace, e-mail: bitter@ 
changenet.sk, telefon: 0903 506  
082.                                             (pel) 

Liga vozíčkářů pořádá 18. ročník 
fotografické soutěže Život nejen 
na kolech. Ta je součástí infor- 
mační kampaně Přisedni si, je- 
jímž záměrem je přiblížit široké 
veřejnosti svět lidí se zdravotním 
postižením.

Uzávěrka je 30. září. Soutěžním 
tématem jsou Okamžiky života 
s postižením. O vítězi rozhodne 
porota v čele s uznávaným fo- 
tografem Jindřichem Štreitem  
a nejlepší snímky budou zařaze- 
ny do výstavy na společenské 
akci Pro Váš úsměv. Její ná- 
vštěvníci rozhodnou o dílku, je- 
hož autor získá Cenu diváka. 
Liga vozíčkářů také připravuje in-
ternetové hlasování.

Další informace najdete na  
stránkách www.ligavozic.cz/foto- 
soutez. Na dotazy odpoví Aneta 
Vidurová na telefonu 725 022  
259 a e-mailu aneta.vidurova@ 
ligavozic.cz.                            (pel)

Vládní výbor pro zdravotně po- 
stižené občany (VVZPO) vyhlásil 
tradiční soutěž o Ceny za publi- 
cistické práce zaměřené na pro-
blematiku zdravotního postižení. 
Jejím hlavním záměrem je vzbu- 
dit větší pozornost médií k da-
nému tématu a posílit vstřícnost 
veřejnosti.
Přihlásit lze díla vysílaná v tele- 
vizi nebo rozhlasu, promítaná  
v kině, zveřejněná na internetu  
či publikovaná v tisku od loňské- 
ho 1. října do letošního 30. zá- 
ří. Soutěž má uzávěrku 30. září:  
rozhodné je datum podání na 
poštovním úřadě nebo v poda- 
telně Úřadu vlády ČR. Propozice 
20. ročníku lze najít na strán- 
kách wwww.vlada.cz, kde je    
VVZPO začleněn do rubriky Pra- 
covní a poradní orgány. Na do- 
tazy odpoví Martina Jelínková,  
tajemnice výboru, na telefonu  
224 002 316 či e-mailu jelin- 
kova.martina@vlada.cz.      (pel)

I Češi 
se mohou vydat 

do Bratislavy

Zajímavá výzva
pro novináře

Do fotosoutěže 
se můžete zapojit 

do konce září

Paralympiáda v soči je pro náš tým velkou výzvou, 
říká Tomáš Zelenka, manažer českého sledge hokeje 

Internet a čajová růže

Vozíčkář Zelenka (na snímku s autorem článku) je i patronem euroklíče.



12. ročník české abilympiády pro 
děti a mládež, který se uskutečnil 
v prostorách pražského Jedličko- 
va ústavu a škol, hodnotili jako 
velmi úspěšný organizátoři pod 
vedením Jiřího Janouška i soutě-
žící z celé republiky. 

Svoje schopnosti a dovednosti 
předvedlo ve 14 disciplínách zhru- 
ba 120 mladých abilympioniků ve 
věku 6–18 let, nejobsazenější byly 
malování, hry na PC, puzzle, lego a  studená kuchyně, 
ze které je i velký snímek. Třem nejlepším ze všech 
soutěží budou navíc jejich zdárné vystoupení připo-
mínat zajímavě řešené medaile (snímek ve výřezu), 
všem bez rozdílu pak ceny od řady sponzorů.

Každoroční „dětská“ abilympiáda se koná od roku 

2002 pod patronátem České abilympijské asociace. 
Vydatnou pomoc při jejím průběhu organizátorům 
poskytují četní dobrovolníci, především studenti Pe- 
dagogické fakulty UK. Neodmyslitelně k ní patří ta-
ké trhy chráněných dílen, které nabízejí zajímavé 
výrobky, většinou dárkového charakteru, od osob se 
zdravotním postižením.                                        (mk)

Z doprovodných akcí měla loni velký úspěch lezecká stě-
na. Vyzkoušeli si ji chodící lidé i vozíčkáři, kterým ochotně 
radil a pomáhal nevidomý horolezec Jan Říha. Tomu se na 
abilympiádě tak zalíbilo, že na ni letos přiběhl – až ze Stří-
brné Skalice, kde bydlí.

Na stopětikilometrovou trasu se vydal ve čtvrtek a v cíli  
se objevil v sobotu odpoledne. V pardubické ČEZ aréně  
sklidil Honza bouřlivý potlesk, za který poděkoval proběh-
nutím kolem stánků chráněných dílen. A jen co se vydý- 
chal, ochotně odpověděl na několik otázek.

u Za dvaadvacet abilympijských let se žádný oficiální  
běh nekonal. Jak jste přišel na tenhle nápad?

Inspiroval mě Héřa Volf, který sem loni dojel z Prahy na 
handbiku. Udělalo to na mě dojem. Navíc mě vyzvala ředi-
telka Asociace, paní Dolečková, abych zkusil něco vymys-
let. Uvědomil jsem si, že v lezení asi nic podniknout nemů-
žu. Ale protože hodně běhám, řekl jsem si, že doběhnout  
až na abilympiádu není špatný nápad.

u Už jste někdy zdolal tak dlouhou trasu?
Ne, tohle byl můj první stokilometrový běh. V zimě jsem 

dost marodil, a proto jsem měl trochu obavy, jak to dopad- 
ne. Ale dobře jsem zvládnul nedávný maratón v Praze, tak-
že jsem si věřil.

u Počasí vám moc nepřálo, byla docela zima...
Kdepak, já byl spokojený. Hlavně že nebylo vedro! 

Samozřejmě, občas jsme se přioblékli, ale hned jsme 
se zpotili, a tak jsme šli zpátky do trička s nápisem Běh  

pro abilympiádu. A bylo fajn, že jsme nezmokli: poprchávat 
začalo až tady v Pardubicích, ale to už mi nevadilo. I pro-
to, že do cíle jsem záměrně dorazil společně s handbike- 
rem Héřou. Byl to příjemný finiš! Původně jsem o něm 
nevěděl, nevázali jsme se na sebe.

u Běh jste rozdělil do tří dnů s dvěma noclehy. Dopadlo  
vše podle vašich představ?

Všechno klaplo. I tělo dobře sloužilo: večer samozřejmě 

přišla únava a nohy pobolívaly, ale ráno už jsem byl od-
počinutý. Ani trasu, kterou jsme vybrali s vodičem Honzou 
Škrabálkem a kamarádkou Martinou Popovovou, která  
s námi jela na kole, jsme nemuseli měnit. Chtěli jsme vy- 
užít hlavně cyklostezky, ale těch v dané oblasti moc není. 
Proto jme často běželi po silnici nebo po turistických ces-
tách, někdy jsme museli volit i lesní pěšinu.

u Usiloval jste o podporu veřejnosti. Povedlo se vám to?
Vyzvali jsme obce k účasti, a měli jsme úspěch. Už na 

startu ve Stříbrné Skalici se mnou běželi žáci druhého 
stupně základní školy. Úžasnou podporu jsem měl v Kut- 
né Hoře, kde čekal špalír fandících malých dětí a běželi  
s námi starší žáci ze tří škol, kteří si nás předávali jako 
pomyslnou štafetu. Město dokonce zajistilo dopravní po-
licisty, abychom byli v bezpečí na silnici a na křižovatkách.  
A taky jsme tam předali pamětní mince.

u Zajímali se lidé o abilympiádu, když vás viděli v těch 
speciálních tričkách?

Vždycky se ptali, kam běžíme. Vůbec nevěděli, že nějaká 
abilympiáda existuje. Když byla možnost, tak jsme jim 
v několika větách vysvětlili, o co vlastně jde.

u Na podzim prý chcete zdolat nejvyšší horu Jižní Ame-
riky. Co vás motivuje?

Já chci vylézt na nejvyšší vrcholy všech kontinentů, to 
je obsahem projektu „Koruna planety“. Už jsem byl na 
Kilimandžáru a Mont Blanku, teď je na řadě Aconcagua:  
hora v Argentině, vysoká skoro sedm tisíc metrů.          (pel)
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Tenhle pohodový chlapík patří k abilym- 
pijským veteránům. Jeho parketou je ko- 
šíkářství, v němž obvykle vybojuje něja- 
kou medaili. Zručnost a schopnost sehnat 
dostatek financí od sponzorů ho navíc  
katapultovaly do českého týmu, který nás 
reprezentoval na mezinárodních abilym-
piádách v Japonsku a Koreji. V ČEZ aré- 
ně soutěžil i letos. Ještě před vyhlášením  
výsledků nám Jaroslav Wojnar odpověděl  
na několik otázek.

v	 Jak hodnotíš letošní abilympiádu?
Mě se tady líbí všechno. Do Pardubic  

se vždycky těším jako malý kluk. Letos  
jsem ale měl problém s páteří: tři dny 
před abilympiádou jsem se nemohl kvůli 
bolesti ani hýbat. A tak jsem doma cvi-
čil „jako vzteklý“, abych se dal trochu do 
pořádku... Ale stejně nejsem úplně fit.

v Přesto jsi tady. Proč?
Sejde se tady parta kluků, potkáváme  

se už nějakých patnáct let. Jasně, nejde  
jen o kamarádství, ale taky o soupeření. 

 A každý si musí zvyknout na to, že ne- 
může pořád vyhrávat.

v	 Zadaný úkol v košíkářství byl asi 
dost obtížný. Zatímco ostatní disci- 
plíny už skončily, někteří soutěžící ve  
vašem sektoru stále ještě neměli ho-
tovo...

Pedig je velice náročný materiál. Není  
tvárný, a když se z něj dělá nějaký vyšší 
předmět bez formy, tak se pod rukama 
„rozjíždí“. Člověk na něj musí hodně tla- 
čit, prsty mě bolí, jako kdybych celý den 
kopal uhlí. Loni jsme pracovali s vrbo- 
vým proutím, to bylo snazší. Běžně z něj 
dělám košíky: je to dobrá rehabilitace pro 
ztuhlé prsty.

v	 Láká tě i příští mezinárodní abilym- 
piáda, která bude nejspíš v Šanghaji?
  Byla by to pro mě výzva. Asiaty je těžké 
porážet, jsou šikovní a velmi houževnatí. 
Navíc se dá čekat, že pořádající země  
udělá všechno pro to, aby doma zůstalo  
co nejvíc medailí.                                                    

(pel)

„Do Pardubic se vždycky těším jako malý kluk,“
říká soutěžící Jaroslav Wojnar z Palkovic na Frýdecko-Místecku

Hbité prsty osmnáctileté Ingrid
Potřebnou a vítanou tradi-
cí posledních abilympiád 
je simultánní přepis mluve-
né řeči, o který se letos 
po oba soutěžní dny sta- 
rala osmnáctiletá Ingrid 
Beilová z Opavy, studentka 
Střední průmyslové školy, 
obor informační techno- 
logie.
 O psaní všemi deseti 
se začala zajímat už na 
základní škole, v 6. třídě 
bylo jejím volitelným před-
mětem, který ji přitahoval  
i mimo školu. Koupila si 
potřebný počítačový pro- 
gram, pustila se do tré- 
ninku a začala jezdit na 
soutěže. Pravidelně se 
účastní mistrovství republi-
ky, na mistrovství světa 
v Číně v roce 2009 byla ve své 
kategorii osmá, před dvěma lety 
na šampionátu v Paříži patřila 
opět mezi deset nejlepších. Umí 
500 čistých úhozů za minutu, což 
dokazovala téměř bezchybným  
a rychlým přepisem všeho, co  
bylo potřeba soutěžícím sdělit. 

„Práce na abilympiádě se mně 
líbila, byla jsem ráda, že jsem  
tu mohla být. Byla to potřebná  
zkušenost. Ráda bych se věno- 
vala přepisu pro neslyšící napl- 
no, případně svoji budoucnost vi- 
dím v informatice, která je dnes  
už nezbytnou součástí moderního 
života.“      (fr) 

„Mladá“ abilympiáda se i letos povedla

Jan Říha se po doběhu v ČEZ aréně podělil se svými do- 
jmy, na snímku odpovídá na dotazy moderátora Filipa No- 
votného.                                               Snímek: Jaromír Fridrich

Snímky: 
Petr Hrubý



Liga lidských práv zve osoby se 
zdravotním postižením, jejich rodiny 
a přátele, zástupce zaměstnavate- 
lů a státní správy, poskytovatele so- 
ciálních služeb, učitele a ředitele 
škol i všechny ostatní na konferen- 
ci „Férové zaměstnávání“. 

Akce, nad níž převzala záštitu 
vládní zmocněnkyně pro lidská prá-
va Monika Šimůnková, se uskuteční 
v úterý 1. října od 9 do 17 hodin 
v bezbariérově přístupné budově  
Magistrátu hlavního města Prahy  
na Mariánském náměstí.

Rozhodující postavení v programu 
bude mít JOB FéR – férová burza 
práce pro lidi se zdravotním posti- 
žením. Zde se budou prezentovat 
firmy, které zaměstnávají nebo  
chtějí zaměstnávat osoby z uvede- 
né skupiny, i přímo nabízet aktuál- 
ní volná místa. 

Nebudou ale chybět ani různé in- 
teraktivní workshopy vedené zahra-
ničními a českými experty.

Registrace je možná prostřednic-
tvím webové adresy Ligy lidských 
práv http://llp.cz nebo telefonního 
čísla 545 210 446.                             (mk)

Nečekaně 
(ne)poklidný výcvik

Účastníci scény: 93letá řidička čer- 
ného osobního vozu, osmnáctimě- 
síční světlý labrador, dvojice cviči- 
telů. Popis scény: Pes cvičený na 
vodicího absolvuje s instruktorkou 
jdoucí se zavázanýma očima ru-
tinní tréninkovou procházku za- 
měřenou na schopnost pohybovat 
se po chodníku rovně, výcvik bed-
livě sleduje druhý instruktor. Na 
chodník náhlé zběsilě nacouvá au- 
tomobil a od cvičící trojice ho dě- 
lí jen zlomek místa, aby nedošlo  
k tragédii. První zareaguje pes, ne-
čekaně se zastaví – zazmatkoval, 
nebo ne? Ukáže se, že jeho reak- 
ce bylo správná, dohlížející cvičitel 
se otáčí, tím všem zachrání život... 
 Ne, to není scéna z nějakého 
akčního či kriminálního filmu, ale 
holá skutečnost, která se před ča-
sem objevila mezi internetovými 
zprávami i s video ukázkou. Dě-
jištěm popsané situace bylo měs-
to v centrální části Kalifornie. 

Instruktor psa za jeho chování 
pochválil: „Zareagoval asi o dvě 
sekundy dříve než já. Otočil se  
a pak jsem se otočil já. Vlastně 
mě upozornil na to, že se za ná- 
mi odehrávalo něco špatného. 
Musím říci, že ve zkoušce obstál 
na jedničku. Za dva až tři měsíce  
by měl dokončit výcvik a být při-
řazen ke klientovi.“

Ze strany řidičky nešlo v žád- 
ném případě o úmysl: chtěla pros- 
tě zaparkovat, ale vůz ve vyso- 
ké rychlosti nezvládla. Zastavit se 
jí podařilo až po projetí křižovat-
ky, kde navíc těsně minula stojící 
auto.

Podle vyjádření místní policie  
bude stará paní požádána o pro-
věření řidičských schopností... 

Postižení většinou 
jen podle příjmení

Prakticky každé příjmení má pů- 
vod v nějaké dávné rodově vý- 
znamné situaci či události, v po- 
volání či společenském postavení 
zakladatele rodu. Může ale také  
připomínat určité zdravotní posti-
žení (pra)předka. Pak se potomci 
sice narodí s nějakým zdravotním 
handicapem, kterým ale většinou 
netrpí. Rozhodně zajímavější je 
jistě případ, když se někdo naro- 
dí jako Hluchý, ale ve skutečnosti 
je němý, příp. naopak... 

Prvně zmíněný handicap nebyl 
zvolen náhodně. Existuje totiž no- 
vá webová aplikace KdeJsme.cz, 
která umožňuje zjistit četnost  
i rozmístění mnoha tisícovek nej- 
častějších, méně obvyklých i ku-
riózních příjmení a jmen – a prá-
vě Hluchý ve „zdravotní“ kategorii 
jasně vede. 

Z necelých pěti stovek nositelů  
tohoto příjmení obojího pohlaví  
žije největší počet v Břeclavi. Ně-
mý (-á) zůstává daleko za nimi, 
nejvíce jich je také na jihu Mora- 
vy, ale tentokrát v Kyjově.      (mk)

Liga lidských práv vydala publikaci  
Zaměstnávání lidí s postižením a trans- 
formace sociálních služeb, která je  
výstupem projektu Nástroje pro zaměst- 
návání lidí s postižením v době trans-
formace ústavů. Ve formátu pdf je vol- 
ně k dispozici na http://llp.cz v části 
Publikace/Analýzy a studie.

Dvojice autorek v úvodu zmíněné části 
publikace zdůrazňuje, že jejím záměrem  
není podat vyčerpávající přehled všech le- 
gislativních opatření, která v pěti popiso-
vaných státech upravují dotčenou oblast,  
ale vyzdvihnout ty, které v nich byly přízni-
vě přijaty jako nástroje dobré praxe a jako 
takové by ve stejném duchu mohly pomoci 
i v tuzemsku.

Pro potřeby tohoto seriálu byly vybrány  
a autorsky upraveny pouze určité pasáže  
z V. části publikace.

Nizozemí – systém Wajong
Tento rozhodující nástroj v systému za-

městnávání lidí s postižením usnadňuje 
prostřednictvím různých příspěvků přístup 
k podporovanému zaměstnávání i na 
otevřený trh práce. V souladu s vládním 
plánem z roku 2008 na zvýšení par- 
ticipace mladých lidí s postižením došlo 

poprvé k jejich rozdělení do dvou 
skupin a k zavedení vyšší pod- 
pory pro firmy, které takového 
člověka zaměstnají. V první jsou 
zařazeni ti, u nichž je zachována aspoň 
částečná pracovní způsobilost: dostávají  
nižší sociální dávky, neb si mohou přivy- 
dělat vlastní prací. Ve druhé skupině jsou 
osoby neschopné pracovat – pobírají do  
doby převedení do starobního důchodu  
invalidní důchod v plné výši (75 % průměr- 
né měsíční mzdy). 

Na základě nového zákona o invalidním 
důchodu pro mladé lidi se zdravotním po-
stižením došlo od roku 2010 k částečným 
úpravám podmínek pro posuzování žada-
telů o zapojení do Wajong systému. Dosa- 
vadní podmínku neschopnosti pracovat na-
hradily schopnosti člověka s postižením: 
zjišťuje se hlavně míra možného zapojení 
do pracovního procesu. Systém se přitom 
skládá ze tří odlišných schémat. Ve sché- 
matu pracovním jsou mladí lidé s postiže- 
ním s vyhlídkou pracovního uplatnění. Do 
příspěvkového spadají všichni, kteří vzhle- 
dem ke stupni svého postižení nebo ne- 
moci nejsou schopni pracovat vůbec. Do 
studijního jsou zařazeni ti, kteří nepobíra- 
jí invalidní důchod, ale jako příspěvek ke  
studiu dostávají 25 % minimální mzdy.

Systém pamatuje na stálý 
vývoj lidí s postižením i jejich 
schopností. Proto se také pra- 
covní schopnosti posuzuji nej- 

dříve v předběžné fázi, ve věku 18 let, dru- 
hé posouzení následuje po devíti letech. Při  
celkovém posouzení, které je pro trvalé 
zařazení do systému nutné, se zjišťuje roz-
sah zachovaných schopností pracovat.

 „Plán participace“, další součást systému, 
je vždy koncipován individuálně. Přesně 
vymezuje veškeré podmínky nezbytné pro 
možné zaměstnání vč. podpůrných opatře-
ní, rekvalifikace nebo jiných potřebných 
kroků.

Osoby zapojené do systému, které pracují 
za nižší výdělek, než je minimální mzda,  
ale zároveň vyšší než 20 % této mzdy, si 
mohou půlku mzdy nechat a druhá půlka 
jde zpět státu. Musejí ovšem přijmout za- 
městnání, které je v souladu s jejich 
schopnostmi. Pokud ho odmítnou, nebo ne-
spolupracují při reintegraci, mohou být ze 
systému vyřazeni.

Úpravy pracoviště,
pracovní asistence
Zdejší zákonodárství zná dva odlišné  

druhy úpravy konkrétního pracovního mís- 
ta: trvalé a podpůrné nebo také „mobilní,  

prakticky dovybavení pracoviště kompen- 
začními pomůckami, které jdou nad rá- 
mec běžného vybavení poskytovaného za- 
městnavatelem a které si může příslušný  
zaměstnanec odnést k jinému zaměstna- 
vateli. Musí si je ale zabezpečit sám, při- 
čemž má nárok na dotaci z Úřadu pro 
zaměstnávání (UWV). Zaměstnavatel má 
právo požádat po půl roce od počátku 
zaměstnání zdravotně postižené osoby  
o dotaci na přiměřené úpravy dotčeného 
pracoviště. 

Pracovní asistenci lze zajistit pro osobu 
na chráněném pracovním místě. V pří- 
padě otevřeného trhu práce toto spadá  
do kompetence reintegrační společnosti,  
která v tom smyslu uzavřela smlouvu  
s UWV. Pak je maximální rozsah poskyto- 
vané pracovní asistence 15 % pracovní 
doby v prvním roce, 7,5 % ve druhém a 5 %  
ve třetím a následujících letech. První tři  
měsíce mohou mít formu zkušební doby,  
ovšem bez nároku na mzdu, kterou na-
hrazuje invalidní důchod. Existuje také 
možnost požádat o výjimečné snížení  
mzdy na dobu půl roku až pět let pro 
zaměstnance s výrazně sníženou pracov- 
ní schopností. 

(Příště: Velká Británie a Irsko)

     OP

Strana 8

P.P.

50403 / 2003

530 02 Pardubice 2

Partneři:
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Gastronomický koutek Pavly Indrové
Tentokrát čtenářům nabí-

zím  recept, který je trochu 
náročný na přípravu i čas, 
ale zato výsledek je vyni-
kající.

Knedlík vařený 
v ubrousku 
s játry a šunkou
10–12 rohlíků 
(starší, 1–2 dny)
2 vejce
3 lžíce hrubé mouky
½ lžičky 
prášku do pečiva
mléko
kuřecí játra
šunka
petrželová nať
sůl, pepř
olej

Nejprve si nachystáme dva plátěné ubrousky ve 
velikosti cca 35x35 cm.

Rohlíky nakrájíme na malé kostičky a nasypeme  
do mísy. Do kastrolku nalijeme asi 250 ml mléka, 
dáme 2 žloutky, osolíme, opepříme, rozkvedláme 
a trochu zahřejeme. Vlažné nalijeme na kostičky ro- 
hlíků a necháme nasáknout. Pokud jsou ještě su- 
ché, přilijeme mléko. Do mísy přidáme kuřecí ját-
ra nakrájená na drobné kousíčky a šunku, ještě 
trochu přisolíme, posypeme moukou, do které jsme 
zamíchali prášek do pečiva, a zamícháme. Z bílku 
ušleháme pevný sníh a lehce vmícháme do těs-
ta. Konzistentně se jedná o trochu řidší těsto než 
na klasický knedlík. Asi do poloviny velkého kast- 
rolu dáme vařit vodu. Plátěné ubrousky namočíme 
ve vodě, vykroutíme a rozložíme. Potřeme olejem, 
doprostřed rozdělíme těsto, upravíme do válečku 
a zabalíme. Konce svážeme napevno provázkem 
a přes prostředek také uvážeme provázek, ale 
hodně volně, protože se knedlíky „navaří“ a vypa- 
dají jako dva velké bonbony. Dáme do vařící vo-
dy a pozvolna vaříme cca 50–60 minut. Občas 
knedlíky vařečkou ve vodě obrátíme.

Potom knedlíky vytáhneme, provázek rozstřihne- 
me a opatrně vybalíme. Knedlík krájíme nití na  
kolečka. Výborný je k pečenému masu i kuřeti. Vy-
nikající je z něho knedlík s vejcem. Jako chuťovka  
je to mňamka také za studena.

dobrou chuť!!!

zajímavosti

Férová konference  
s férovou 

burzou práce


